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        WOUDSTRA 
 

       BORGERS - IRENES     
              BILDTSTAR 

 
 Menno van Coehoornwei 27, Britsum, tel. 058 - 257 1670 

    Zeg het met BLOM… 
                 
                   voor al uw 
      gelegenheidsbloemwerk 
 
 Langebuorren 45A Stiens, 058-250 4691, bloembinderijblom.nl 
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Wat hebben we toch een levendige dorpen. Er is veel gebeurd maar 
wat gaan we ook een drukke maand tegemoet als je leest wat we 
allemaal kunnen doen!!!  
31 oktober was weer een historische dag, de eerste F35 is aange-
komen. Van een ooggetuige kun je daar verder in De Flapút over 
lezen. 
De Flapút is een belangrijk communicatiemiddel in onze dorpen.  
De Flapút is VOOR en DOOR de dorpen. Wij zijn blij met de men-
sen die foto’s en/of kopij insturen. Zonder deze mensen kunnen wij 
geen Flapút maken.  
Dit geldt ook voor onze bezorgers. Maandelijks gaan er 19 bezor-
gers op pad om u De Flapút te bezorgen. Velen doen dit ook al heel 
wat jaren. Eén van onze bezorgers heeft hier nu voor bedankt na 
39 jaar trouw De Flapút te hebben rond gebracht.  
 
Fokke Velsma bedankt voor deze 39 jaar.  
 
 

In de volgende Flapút kunt u weer uw nieuwjaarswensen plaatsen. 

Fan de Redaksje 

Foto Ben van der Meer 
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Doarpsbelang 

Heeft u vragen of ideeën? 
U kunt ons altijd mailen! 
 
 
Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelang 
Jelsum Koarnjum: 
Auke Rijpstra                    voorzitter 
Janna Prosé                      secretaris 
Germ de Jong                   penningmeester 
Sandra van der Meer          algemeen lid 
Jaap Keizer                        algemeen lid 
  
 
Algemeen e-mailadres Ver.v. Dorpsbelang Jelsum-Koarnjum: 
dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl 
 
Website: http://jelsumcornjum.nl of jelsumkoarnjum.nl 

 
 
 

Aan alle leden van Doarpsbelang Jelsum/Koarnjum 
 
Het lidmaatschap voor 2019 en 2020 van de Vereniging  
Doarpsbelang Jelsum / Koarnjum bedraagt €7,00  
( € 3,50 per jaar). Op deze wijze doen wij een inhaalslag om 
de contributie inning weer gelijk te laten lopen met de door 
ons gevoerde administratie. 
 
Wilt u als lid van onze vereniging dit bedrag overmaken op 
bankrekening NL82ABNA0450922014 t.n.v. Dorpsbelangen 
Jelsum / Koarnjum. 
 
Bent u nog geen lid dan kunt u zich aanmelden via onder-
staand email adres. U betaald dan €3,50 voor uw lidmaat-
schap voor het jaar 2020 
 
Germ de Jong / Penningmeester 
Tel. 2572968 
Email: germdejong3@gmail.com 
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Wel en Wee 

 

Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum buurtcontacten Wel en Wee 
 

 

Heeft u een Wel en Wee weetje? Geef ze aan ons door! Hieronder 
ziet u een overzicht van de straten, namen en telefoonnummers 
aan wie u ze kunt doorgeven. Wij zorgen voor een mooie kaart of 
een bloemetje bij bijvoorbeeld: 
 
25/50 jarig huwelijk, geboortes, nieuwe bewoners,  
langdurig zieken,  overlijden 
 
Alvast onze dank hiervoor! 
Sandra van der Meer 
 
Jelsum 
 

Titus Sinnema: 058- 2574388: Skierhústerwei tot 8 (Groenteboer)/
Boarnsylsterwei/Brédyk te Jelsum/Piter Rindertsreedsje 
 

Sandra van der Meer: 06-52125444: Aldlânsdyk t/m 12/
Skierhústerwei t/m groentehal/Op 'e Terp/Dekemawei 1 t/m 7/
Hoatse de Jongstrjitte 
 

Jaap Keizer 058-2571319: Aldlânsdyk vanaf nr 7 (Heslinga) t/m 
Dokkumer Trekwei 
 

Marten Reen: 058-2574580 Finsterbuorren/Langhústerdyk/
Haskedyk/Dekemawei 2 t/m Teun Kuipers 
 

Anneke Kuipers-Brouwer 058-2661399 Tsjessingawei (nr 6) 
 
Koarnjum 
 

Auke Rijpstra 06-83795568: Martenawei/Bokkesteeg/Tsjerkepaed 
 

Baukje van den Burg 058-2574282: de Wier/Swarte Singel 
(Martenastate)/Aldlânsdyk 
 

Germ de Jong: 058 2572968: David van Goirlestrjitte(16)/
Helmblomstrjitte/Wylde Tulpstrjitte 
 

Geert Beeksma (12) 058- 2574668: Holwortelstrjitte 
 

Grieteloek Kingma 058-2574330: Longkrûdstrjitte(6)/ 
Giele Anemoanstrjitte 
 

Wietske Ketellapper 058-2571278: Skeltedyk/Nijlânsdyk/Bredyk 
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24 / 7 Verse boerderij melk tappen 
Ook luxe vleespakketten 

 
Aldlânsdyk 20, Jelsum 

06-44852207 
Webshop: www.biomelktap.nl 
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IJSCLUB   “ MEIINOAR IEN ” 

 
Het bestuur van IJsclub “Meiinoar Ien” nodigt haar leden hierbij uit 
voor de jaarvergadering op donderdag 28 november 2019 om 
19:30 uur in de Bining te Koarnjum. 
   
AGENDA 
 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen vorige jaarvergadering 27-11-2018 

4. Jaarverslag  2018/2019 

5. Financieel verslag 2018/2019 

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

7. Bestuursverkiezing:  Aftredend en niet herkiesbaar  
Sake Wiersma Er zijn nog 2 vacatures. Kandidaten kunnen 
zich tot 28 november 2019 aanmelden via email:   

 sippie.hansma.1966@icloud.com 
8. Planning activiteiten komend Seizoen 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

 
Het bestuur. 
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EHBO vereniging Jelsum Cornjum Britsum 

 
Onze vereniging bestaat volgend jaar mei al 67 jaar, 
maar dreigt te stoppen aangezien we geen nieuwe 
bestuursleden meer kunnen krijgen en dat zou toch 
erg jammer zijn ook om de leefbaarheid binnen de 
dorpen zo goed mogelijk te houden!!  
 

Aan tijdsbesteding ben je maar 4 uur per jaar kwijt, bestuursverga-
dering: 2 uur en ledenvergadering: 2 uur!! 
De vereniging wordt regelmatig gevraagd in Jelsum, Koarnjum en 
Britsum, dit voor sportactiviteiten of andere evenementen, waar 
onze EHBOers dan actief zijn. 
 
Help ons en meld je aan als bestuurslid zodat deze vereniging kan 
blijven bestaan!! 
Aanmelden kan bij Baukje van der Burg, mailadres:  
baukje62@hotmail.com of telefonisch 2574282 
of bij Karin van der Burg, mailadres: rob.landstra@planet.nl 
 
Alvast bedankt,  
namens het bestuur EHBO vereniging Jelsum Cornjum Britsum 
 

mailto:baukje62@hotmail.com
mailto:rob.landstra@planet.nl
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Krystsjongtsjinst yn Britsum,  

 
Snein 22 desimber jûns om 19.00 oere sil 
der yn gearwurking mei Stichting Alde 
Fryske Tsjerken in krystsjongtsjinst organi-
searre wurde yn de Johannestsjerke fan 
Britsum. 
 
Oan dizze tsjinst sille meiwurkje de koaren 
Twalûd út Aldeboarn en de Welle út 
Britsum ûnderlieding fan dirigente Klaske 
Deinum út Wytgaard en toetsenist Arjen 
Nauta út Ljouwert. 
 
 
 
 

Op dizze fjirde advintsnein op wei nei kryst sjonge we bekende 
krystlieten ûnder lieding fan oargelist Ernst Panstra. 
 
Jo wurde fan herte útnoege om  dizze tsjinst bij te wenjen yn in 
waarme tsjerke wér de kofje/té bij binnenkommen klearstiet. 
Nei ôfrin is der in kollekte foar de ûnkosten fan dizze tsjinst.  
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Natuurwerkdag Dekema State 

 
Bij ons komen al jaren scouting groepen helpen op de natuurwerk-
dag, dit jaar hadden we 50 kinderen en 15 volwassenen. Ik begin 
altijd even met een streng praatje over het loei scherpe gereed-
schap, beugel zagen, pistool zaagjes en takken scharen. Het is 
even een georganiseer, we spreken met een paar eigen vrijwilligers 
de werkzaamheden door zodat iedereen weet wat er moet gebeu-
ren en hoe.  De scouting kinderen waren eigenlijk drie groepen. 
Een groep ging in een bosje onderbegroeiing kortzetten, meisjes 
tussen de 6 en de 8 jaar. Nog zo’n groep kleintjes, jongens en 
meisjes hebben ander zaag en snoeiwerk gedaan (een heesterrand 
smaller maken, deels vanaf rolsteigertjes) en een groep scouts, 
wat oudere kinderen, hebben wilgen geknot. Daarnaast zijn er be-
geleiders die zelf ook wat begeleiding nodig hebben en waren er 
twee volwassen vrijwilligers die niet bij de scouting hoorden. We 
hebben op zo’n dag een stuk of zes eigen vrijwilligers erbij die hel-
pen opletten op veiligheid en de kinderen helpen. Gereedschap 
hebben we inmiddels stukje bij beetje aangeschaft en dit jaar heb-
ben we dus maar weinig hoeven lenen van Landschapsbeheer. 
Al met al altijd een hele leuke dag waarbij het plezier van de wer-
kers belangrijker is dan de prestatie, maar er wordt vaak toch ook 
wel flink wat werk verzet door al die kleine handjes! 
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 Wylstrjitte 2 
 9051 AX Stiens 
 Tel. 058- 257 4411 

 
    

   info@middelsee-assurantiën.nl 
   www.middelsee-assurantiën.nl 
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Projekt “Ûnderweis”. 

 

Ha jim se ek sjoen fan’t maitiid? Dy filmploech 
yn ús doarpen? Yn de hurde wyn en oan de 
bonken ta kâld. Se wienen by de Ie en yn it 
Koarnjumer Aldlân. Ik herkende ien fan harren, 
Lieuwkje Boomsma, jim witte wol, fan  
Vriendenkring. 

 
En nijsgjirrich as ik bin woe ik dochs ris witte wat 
dat wie… 
 
Dit ha ik achterhelje kinnen. It wienen minsken fan 
de Sneinsjongers, dy filmploech. En Lieuwkje wie de 
regisseur én se sjongt dus. Oar jier besteane se 20 
jier, de Sneinsjongers. En dan dogge se wat. Mar sjongers dy’t in 
film meitsje? Lieuwkje woe der net folle oer kwyt. Allinnich dat it 
hiel bysûnder wurdt. Ik gean fierder op ûndersyk út, want hjir wol 
ik mear fan witte! Lês it yn de folgjende Flapút! 

 
 

Op freed 17 en sneon 18 april 2020 is it 
safier, beide jûnen begjinne om 20.00 
oere. 
 

Annewiep Bloem 
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www.vellingaoptiek.nl 
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Kerst met ons koor 

 
Op zondag 15 december zal het kerkkoor van de Protestantse  
Gemeente te Britsum, Koarnjum, Jelsum onder de bezielende lei-
ding van dirigente Lies Dijkstra het kerstoratorium "Als appelbloe-
sem in de winter" ten gehore brengen. Dit is een kerstoratorium 
met teksten en muziek van Marijke de Bruijne: fluit- en pianomu-
ziek, liederen door koor, solisten en gemeente wisselen af met ge-
sproken (bijbel)teksten. Zo komt het kerstevangelie op deze zon-
dag poëtisch en muzikaal tot leven en kan het ons in hart en ziel 
raken.  
De titel “als appelbloesem in de winter” is ontleend aan een mid-
deleeuws gebruik om op 6 december een tak van de appelboom in 
huis te zetten, zodat die met kerst zou bloeien. De appelboom en 
appels waren een symbool van eeuwig leven, van vernieuwing en 
verjonging. De bloesem in de ‘dode’ tijd van het jaar laat zien wat 
geboorte en vernieuwing, hoop en belofte inhouden.  
 
U bent allemaal van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en 
te luisteren en te zingen over licht en vrede, belofte en toekomst. 
De dienst begint om 9.30 uur in de Hoekstien, Stedpaed 23, 
Britsum. 
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seizoen 2019/ 2020 
 

• Sneon 21 desimber 2019 

   Great Lake ( Fan 17.00 oere ôf) 

• Sneon 18 jannewaris 2020 

   Keunstner Hans Jouta 

• Sneon 22 febrewaris 2020 

   Jan Arendz en Marijke Geertsma 

   De man fan dyn libben 
 

 Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier.  
* ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf de Tryaterjûnen ) 
Gasten:  € 10,- de persoan de jûn. 
By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse 
bydrage frege. 
Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs  
‘De Bining’ fan Koarnjum,  
 

It Bestjoer 
Titus Sinnema, ponghâlder. 
Joke Scheffer, skriuwster. 

 Haakje Stielstra 
Janna Prosé                            

 

Email: itnutjkb@gmail.com 

 
 

 

‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum  

mailto:itnutjkb@gmail.com
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Sneon 21 desimber 2019 
 

Fan 17 oere ôf 
 
 
 
 

 
 

Us eigen muzikale duo Great Lake fan Jelsum sil op 
sneon 21 desimber ús Krystmiddei fersoargje. 
Kees de Groot ( Great) en Sandra van de Meer ( Lake) binne 
beide ôfstudearre oan it konservatoarium. 
Se fersoargje al jierren optredens yn de grutte teaters yn 
Nederlân, Dútslân Frankryk en op Kurasao. 
Op de koartste dei fan it jier sille se foar ús Nutsleden in 
smûk en muzikaal midwinterkonsert jaan, mei moaie winter- 
en Krystferskes. 
Foar ús gasten stiet der wat swiet en in flaubyt klear. 
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Vriendenkring 

 

1860  ----------------- 2018 
 

Op freed 13 desimber en sneon 14 desimber 2019 stiet de 
jeugd út Jelsum, Koarnjum en Britsum op de planken mei twa 

ienakters: 
 
 

“Wa komt der by it sirkus wurkjen?”  
skreaun troch Peter van den Bijllaardt 

 
De direkteur fan sirkus OhLolááá siket nije artysten. Se hat in ad-
vertinsje yn ‘e krante set. Dêr komme in soad, best wol wat aparte, 
minsken op ôf. 
Elkenien wol as earste oan de direkteur fertelle wat foar geweldich 
nûmer hy of sy hat. Dat wurdt fansels in gekkeboel! 
…De fraach is fansels: wa komt der by it sirkus wurkjen?  
 
Spile troch: Isis Hofman, Willem Holwerda, Silke de Vries, 
Linde Hofman en Ruben Schouten. 
Rezjy: Richt van der Velde en Sytske Nicolay 
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“De Dûnsles”  
skreaun troch Ka-

rin Idzinga 
 

Twa jonges en twa 
famkes binne yn it 
ramt fan in soarte 
fan heropvoedings-
programma' nei 
dûnsles stjoerd. It 
min sin stiet harren 
op de foarholle 
skreaun. De 
dûnslearares begjint 
de les mei in blier 
optimisme dat op de 
jongerein net folle 
útwurking hat. Kri-
get sy it foarinoar 
om dizze bern wer 
op 't goede spoar te 
krigen? 

 
Spile troch: Esmee Sinnema, Mirthe Swart, Jelmer Nicolay, 
Sido Faber en Anika de Vries  
Rezjy: Anita Dijkstra 
 
Lûd. ljocht, dekor:  Kevin Wiersma, Hendrik Hooghiemstra, 
Theun Dijkstra, Wieberen Postema en Bob Rijpstra     
Klean: Renate Bruinsma   
Smink- en kapwurk: Mieke Terpstra, Manon Overberg en 
Christa Rooks  

 
Útfierings:  freed 13 en sneon 14 desimber 2019 
Plak:  De Bining te Koarnjum  
Oanfang:  20.00 oere  
 
Yntreepriis oant 16 jier:  € 3,-   
fan 16 jier ôf:   € 6,- 
 
Titus Sinnema  
Lieuwkje Boomsma  
Theunis Dijkstra 
Sytske Nicolay 
Bauke Beert Keizer 
 
Sjoch ek ris op ús Facebookside: 
https://www.facebook.com/tonielselskipvriendenkring/ 
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11 November St. Maarten in Jelsum 

Foto’s  
Ben van der Meer 
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Dizze kear in stikje oer de Tsjessingawei. 
Dit dykje wie in moai hoart jierren lyn in ferbiningsdykje tusken 
Jelsum en Marsum. 
 
Spitigernôch is dat allegear skiednis wurden troch de komst fan de 
“Luchthaven Leeuwarden” yn 1938, dy’t sûnt 1940 “Fliegerhorst 
Leeuwarden” en nei de oarloch “Vliegbasis Leeuwarden” as namme 
krigen hat. 
 
Daagliks soargje de gebrûkers fan dit bedriuw foar in soad herje en 
ergernis. En de komst fan de nijste oarlochsmasine belooft net folle 
posityfs foar de takomst. 
 
It stikje Tsjessingawei dat no noch oer is en dat oant no ta noch de 
grins foarme tusken de gemeenten Ljouwerteradiel en Ljouwert, is 
dy funksje ek kwyt rekke troch de weryndieling. 
Eartiids stie links fan de Tsjessingawei, in eintsje oer de spoardyk, 
in boerepleats. Yn de jierren foar de oarloch en ek noch yn it begjin 
dêr fan,buorke dêr de fam. Kerstma. 
 
Doe’t de besetter it hjir yn ús lân foar it sizzen hie, moast yn ferbân 
mei de oanfleanrûte foar syn fleantugen de pleats (en in 
stikmannich huzen oan de Breedyk) it plak romje. 
De pleatsen fan de famyljes Fokke en Arjen Wassenaar, no 
hjoeddeis de “Hermespleats” en de pleats fan de fam. Ubbels, 
moasten de skuorrenaald misse. 
 
De lêste pleats hat nei de oarloch syn oarspronklike foarm werom 
krigen, mar de “Hermespleats” is noch altiten de naald kwyt. 
 
 

Alde foto’s  
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De pleats fan de Kerstma’s oan de Tsjessingawei. 

 
Nolle Schotanus, de heit fan myn skoanheit hat eartiids arbeider 
west op de “Kerstma-pleats” en ek skoanheit hat dêr frijwol wis as 
lytsfeint oan it wurk west. De húshâlding wenne oan de 
Tsjessingawei en ik tink eins dat dat west hat yn ien fan de twa 
huzen wêr’t yn de jierren ‘50/’60 de famyljes Feenstra en van der 
Veen wenne ha (no fam. van Nek?). 
 
Jimme merkbite wol: ik bin oer it lêste part fan dit ferhaaltsje net 
botte wis. 
Wa kin mij hjir oer wat mear fertelle en wa hat noch in (âlde) foto 
fan de Tsjessingawei beskikber foar it meitsjen fan in kopy yn myn 
samling? 
 
 
Beeke Beeksma 
058-2574208 
b.beeksma@upcmail.nl  
 
 
 

mailto:b.beeksma@upcmail.nl
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‘First Arrival’  Nederlandse F-35 @ vliegbasis Leeuwarden op 
donderdag 31oktober 2019 
 
Een bijzondere en voor luchtmacht begrippen historische gebeurte-
nis vond plaats op donderdagmiddag 31 oktober jl. op de vliegbasis 
van Leeuwarden: de allereerste JSF, ofwel de F-35 werd die middag 
vanuit Cameri (Italië) naar Nederland gevlogen en landde rond 
15.30 uur op het militaire vliegveld. 
 

De omliggende dorpen worden regelmatig van alle activiteiten op 
en rond de basis op de hoogte gebracht via bijvoorbeeld de digitale 
nieuwsbrieven. Zo werden bewoners enige weken daarvoor uitge-
nodigd om naar de basis te komen om deze gebeurtenis mee te 
maken.  
 

Uiteindelijk kwamen rond de 2300 genodigden bij elkaar om dit 
toestel te zien binnenkomen. En dat was bijzonder: één en ander 
werd op een unieke manier gepresenteerd waarbij de vliegbasis als 
uitstekende gastheer een ieder ontving:  van speciale genodigden 
tot de bewoners en belangstellenden van de omliggende dorpen. 
 

Want ja, één en ander heeft heel wat voeten in aarde gehad, niet 
alleen politiek gezien, maar zeker ook de lasten die te verwachten 
zijn waarbij de eventuele geluidsoverlast in de nabije toekomst een 
heel belangrijk punt is. Een terechte ongerustheid. 
 

Toespraken waren er van staatssecretaris Barbara Visser, basis-
commandant Arnoud Stallman, de nieuwe burgemeester Sybrand 
Buma en commandant der luchtstrijdkrachten Dennis Luyt. 
 

Opvallend was de positieve aandacht van elk de sprekers voor de 
ongerustheid van de omliggende dorpen wat betreft het toekomsti-
ge lawaai van de toestellen die uiteindelijk hier worden gestatio-
neerd.  
 

Met grootbeeldprojectie werd de Nederlandse luchtmacht historie 
van een aantal generaties jachtvliegtuigen gepresenteerd, in af-
wachting van de komende F35, die met een kleine vertraging uit-
eindelijk in formatie over de basis vloog. Voor dat moment werd dit 
toestel begeleid door een Spitfire, een Hawker Hunter en een F-16. 
 

Al taxiënd onderging het nieuwe toestel zijn doop: in plaats van de 
traditionele regenboog van water werd er schuim gespoten en dat 
gaf het toestel het uiterlijk van een katachtig dier… 

Aankomst F35 
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Ondergetekende zag het toestel recht voor z’n neus stoppen, de 
piloot uitstappen en met een symbolische overhandiging van de Ne-
derlandse vlag aan de minister werd deze ceremonie afgesloten on-
der luid applaus van de belangstellenden. 
 

En zoals de basiscommandant al vroegtijdig aankondigde: een ieder 
kreeg alle gelegenheid om bij en met dit toestel  ‘selfies’ te maken. 
 

Van enkele dorpsbewoners begreep ik dat al jarenlang continu één 
en ander scherp in de gaten wordt gehouden wat bijvoorbeeld be-
treft de te verwachten geluidsoverlast als het squadron compleet is. 
Het nieuwe geluid-meetnetwerk speelt daarin een hele belangrijke 
rol. Zie hiervoor deze link: 

https://lwr.flighttracking.casper.aero/ 
De contacten met de vliegbasis zijn sterk verbeterd in de laatste 
jaren, zodat we ‘als buren’ goed met elkaar met respect blijven 
communiceren in goede dialoog. 
 

Tot slot: er werd die middag een schitterende bijdrage geleverd 
door de ‘Kapel van de Koninklijke Luchtmacht’  o.l.v. Jasper Staps. 
Dat is één van de drie militaire harmonieorkesten van onze krijgs-
macht.  Een subliem orkest dat de bezoekers trakteerde op muziek 
uit films en op jazzy/funky popsongs met in de muzikale hoofdrol 
zangeres Emmaly Brown! 
 

Bob de Boer @ De Wier – Koarnjum 

https://lwr.flighttracking.casper.aero/
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Programma “huiskamertheater De Wier” – Koarnjum 

 

 Dinsdagmiddag 10 december: besloten voorstelling 
‘Ouderenproject Jelsum – Koarnjum met …??? 

 Zondagavond 15 december: klassiek kerstconcert met het 
Risata Kwartet @ Nicolaaskerk Koarnjum, aanvang 20.00 uur 

 Zondagmiddag 22 december- solo-theater-voorstelling Melvin 
van Eldik:    “Havana Blues - Indische Lente” 

 

Melvin van Eldik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020: 

 Vrijdagavond 10 januari 2020: de Groningse liedjeszanger 
Jan Henk de Groot 

 Verwacht in januari 2020: acteurs Klaasje Postma & Freark 
Smink   in de serie ‘Huiskamergesprekken’ 

 Zaterdagavond 25 januari 2020: gitarist Eddie Mulder SOLO 

 Zaterdagavond 8 februari 2020: lezing Stichting Alde Fryske 
Tsjerken    door Liuwe van der Meer, met kort orgelconcert na 
afloop @ Nicolaaskerk 

 

Huiskamertheater De Wier 

javascript:doLink();
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u 
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Nicolaaskerk in de steigers 

 
 

 Zaterdagavond 15 februari 2020: Klassiek ensemble ‘Regina 
Forte’    @ Nicolaaskerk 

 Zaterdagavond 29 februari 2020: liedjesmaker en zanger 
Hein Jaap HilaridesZaterdagavond 7 maart 2020: Boelo Klat & 
Marcel Kapteijn – cd presentatie “Magnolia” 

 Zaterdagavond 14 maart 2020: “Vinyl-avond” met Willem de 
Vries (neem uw favouriete LP-album mee!) 

 Vrijdagavond 27 maart 2020: Two Faces (Jost Harteveld & 
Eddie Mulder) 

 Vrijdag 3 of zaterdag 4 april 2020: Jazz @ De Wier met trio 
André Valkenburg 

 Zaterdagavond 25 april 2020: Guus Westdorp met ‘Ramses 
de liederen’ 

 Verwacht - Zaterdagavond 2 mei 2020: lezing SMAMF – 
Luchtoorlog boven Friesland 

 Zaterdagavond 9 mei 2020: Drift met o.a. Eric Ennema (– 
support act?) 
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P E D I C U R E 

In mijn praktijk of ambulant.  
Behandeling op afspraak. 

 
     Janna Prosé 

Aldlânsdyk 3, 9056 LK  Koarnjum 
06-22563553 

jannaprose@planet.nl 
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 Vrijdagavond 15 mei 2020: Minke & Lucia – winnaars ‘Singer 
Songwriter Contest Friesland 2019’  

 Verwacht - Marcel Kapteijn (‘Ten Sharp’) & the Raindogs – 
12, 13 juni 2020? 

 Midzomeravond Vertellingen @ park Martenastate zaterdag 
20 juni 2020 

 

Verder verwacht 2020 - 2021: 
Ernst de Corte: ‘Lied van mijn vader – deel 2’ (De zoon van …) 
Sita & Marije – aanstormend jong ‘singer-songwriter’ talent 
Singer-songwriter Sarah Sötteman, winnares Singer Songwriter 

Contest 2018 
Lezing door Peter Bak over zijn boek “Door de tralies schijnt de 

zon”, een biografie over verzetsman Willem Santema – 
april/mei 2020 

Jan de Vries – liedjes van voor en uit uit Het Bildt 
 

Van harte welkom! 
 
U kunt zich nu al opgeven voor al deze evenementen bij Bob: 

” Huiskamertheater De Wier” 
De Wier 5 

9056 PM Koarnjum 
tel. 06-54763154 

of via bobdeboer@pinupsanddowns.com 
 

Ook op Facebook onder ‘concerts and more @ de wier’ 
Toegang is alleen mogelijk na reserveren. 

 

Annuleren is mogelijk, maar dan wel drie dagen van te 
voren van het evenement, anders worden de entreekos-

ten alsnog verrekend. 

 

 

mailto:bobdeboer@pinupsanddowns.com
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De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-
Jelsum verzorgt een kerstpakkettenactie voor de inwoners van 
Britsum, Koarnjum en Jelsum die vallen onder de richtlijnen van de 
participatiewet. 
Degenen dit tot de categorie van potentiële ontvangers behoren, 
moeten voldoen aan de volgende criteria: 
a. zelfstandig wonend in Britsum, Koarnjum of Jelsum; 
b. voldoen aan een netto inkomen, excl. Vakantietoeslag, van: 
 1. Alleenstaanden van 21 jaar tot de pensioengerechtigde  
  leeftijd – maximaal € 978,00; 
 2. Gehuwden of samenwonenden vanaf 21 jaar tot de  
  pensioengerechtigde leeftijd – maximaal € 1.398,00; 
 3. Alleenstaande, ouder dan de pensioengerechtigde  
  leeftijd – maximaal € 1.096,00 (zonder extra pensioen); 
 4. Gehuwden of samenwonenden beide personen ouder  
  dan de pensioengerechtigde leeftijd – maximaal  
  € 1.494,00 (zonder extra pensioen); 
 
Voldoet u aan de bovenstaande criteria, dan kunt u onderstaande 
antwoordstrook invullen en uiterlijk op vrijdag 13 december 2019 
inleveren bij: 
R. Kuiphof-Smees, De Greiden 8, 9055 LR Britsum  
Het kerstpakket wordt alleen bezorgd op vrijdagavond 20 decem-
ber 2019 tussen 19.00 en 21.00 uur. 
 
--------------------------------------------------------------------------- 

ANTWOORDSTROOK 
Ja, ik meld mij aan voor een kerstpakket van de Diaconie van de 
Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum. 
Ik ben op vrijdagavond 20 december 2019 tussen 19.00 en 21.00 
uur thuis. 
Tot welke categorie behoort u? 
1 2 3 4  (graag omcirkelen) 
Naam:
 _________________________________________________ 
Adres:
 _________________________________________________
__________________________ 
Graag ook invullen (i.v.m. thuiswonende kinderen): 
Ik ben een: 

 alleenstaande met ____________  

 kinderen, in de leeftijd van _______________________; 
- gezin met _________ kinderen, in de leeftijd van 
______________________  

Kerstpakketten  
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Beste mensen, 
 
Ieder jaar krijgen de meesten van ons een kerstpakket. Als dorps-
gemeenschappen willen wij ook dit jaar graag een mooi kerstpak-
ket geven voor onze dorpsgenoten in Britsum, Koarnjum en Jel-
sum met een minimuminkomen, zodat ook zij iets extra’s krijgen 
voor de feestdagen.  
 
Wilt u een bijdrage doen? U kunt uw gift doneren op IBANnummer 
NL61 ABNA 0450 2235 07 ten name van Diaconie Protestantse 
Gemeente te Britsum-Koarnjum-
Jelsum. 
 
Alvast heel hartelijk dank voor uw 
betrokkenheid. 
 
Wij wensen u allen gezellige en  
gezegende kerstdagen en een  
voorspoedig 2020. 
 
Hartelijke groeten, 
Diaconie Protestantse Gemeente  
te Britsum-Koarnjum-Jelsum 
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Solo in SOLO, Matthijs Koene, virtuoos op de panfluit 
 
20 december 2019, Pakhûs SOLO Stiens, aanvang concert 20.15 
u., koffie/thee vanaf 19.45 Afgelopen seizoen hadden we een zeer 
succesvol concert met het duo Verso van Matthijs Koene en gitarist 
Stefan Gerritsen. Dit seizoen verzorgt Matthijs een uitdagend, vir-
tuoos solo programma.  
 
Matthijs, is een zeer veelzijdig musicus die heel verschillende mu-
ziek brengt met de panfluit.  
Hij wordt internationaal gezien als een van de meest vooraanstaan-
de panfluitisten van zijn tijd. Matthijs is grensverleggend; zijn visie 
en speelwijze hebben de technische mogelijkheden en expressie 
van de panfluit vergroot. Hierdoor heeft de panfluit zijn intrede 
kunnen doen in de klassieke muziek. Hij weet menig componist te 
overtuigen om een werk voor panfluit te schrijven. Tot op heden 
zijn meer dan 200 composities voor Matthijs gemaakt, veelal aan 
hem opgedragen. 
  

Pakhuis Solo 
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Dit solo programma begint met het stuk Solo van Karl Heinz 
Stockhausen dat is geschreven in 1965/1966 voor een solo 
instrument met life terugkoppeling naar opgenomen muziek van 
de solo speler. Dit zeer revolutionaire stuk maakte indertijd onder 
andere gebruik van een bandrecorder. Het stuk was in die tijd 
technisch en artistiek een enorme uitdaging om te spelen. 
Tegenwoordig gaat dit iets makkelijker met behulp van de 
computer. De musicus heeft de nodige vrijheid bij de interpretatie 
van het stuk.  
 
Van de pionier van de de minimal music, Steve Reich staat het 
stuk Reed phase eveneens uit 1966 op het programma. Dit is een 
fascinerend stuk om te zien en om naar te luisteren en is verwant 
aan het stuk van Stockhausen. 
Momenteel experimenteren veel jonge musici en componisten met 
een combinatie van muziek en theater. Een componist die al veel 
eerder theatrale effecten verwerkt heeft in zijn composities is 
Mauricio Kagel. Van hem staat het stuk Atem uit 1970 op het 
programma. 
 
Het theatrale effect is een van de redenen waarom een life 
concert, zeker in ons intieme zaaltje, zo veel boeiender is dan het 
luisteren naar een CD. Mnémosyne van Henri Pousseur werd eind 
jaren zestig van de vorige eeuw geschreven voor solo zang, een 
solo instrument of eenstemmig koor. Longeur van de Nederlandse 
componist Roderik de Man is een recente compositie en is speciaal 
voor Matthijs geschreven. Matthijs houdt, net als wij, ook van de 
muziek van Sofia Goebaidoelina. Het laatste stuk is geschreven 
voor dwarsfluit en dit is de eerste keer dat het op de panfluit zal 
worden uitgevoerd. 
 
Een uitgebreid CV is te vinden op de website https://
www.matthijskoene.nl/over-mij/  
 
Toegang 17,50 € (incl. koffie/thee vooraf en glaasje na), beneden 
18 jaar € 9. Er zijn 35 plaatsen beschikbaar. Om teleurstelling te 
voorkomen is het goed u vroegtijdig aan te melden.  
In het pand is een lift. Er is beperkt toegang voor rolstoelen en 
men kan gebruik maken van de aanwezige rolstoel.   
 
Bezoekadres Pakhûs SOLO: Smelbrêge 9, 9051BH Stiens 
Informatie en reserveren: https://www.stinze-stiens.nl/agenda/ 
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Project Afrika 
 
Zoals u misschien weet wordt er 
bij ons op school gewerkt met 
thema’s en projecten. Bijna alle 
vakgebieden worden aangeboden 
in deze projecten. De afgelopen periode hadden we het project 
Afrika/Azië. En op vrijdag 18 oktober was er een prachti-
ge afsluiting van dit project. We hebben onder andere een sponsor-
loop voor Build en Be gedaan, dit is een groep jongeren uit Britsum 
die in Tanzania huizen gaan bouwen. De opbrengst was ongeveer 
1800 euro!  Dit is ongeveer het bedrag om een huisje te kunnen 
bouwen in Tanzania. Verder waren er mooie optredens met de 
djembé, er werd Afrikaans gedanst, er werd geschminkt en er wa-
ren heerlijke Afrikaanse hapjes. We willen iedereen bedanken voor 
de hulp en de bijdrage!   
Ook namens Build and Be ontzettend bedankt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wist u dat? 
 

Swirrelnieuws 
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• Onze peutergroep voortaan echt bij onze school hoort. Het 
bestuur en de school hebben de peuters in eigen beheer ge-
nomen. Dit betekent dat u voortaan uw peuter kunt aanmel-
den/Inschrijven bij SWS De Swirrel en niet meer bij een kin-
deropvangorganisatie. Door deze keus kan er nog meer sa-
mengewerkt worden en hoort juf Margriet, onze peuterleid-
ster, ook echt bij ons team. Verder zijn we ook van plan om 
vanaf februari’20 buitenschoolse opvang aan te bieden op on-
ze school. Dit geeft ons onder andere veel mogelijkheden om 
verder te bouwen aan een Integraal Kindcentrum.  Voor infor-
matie over school, peuters en BSO kunt u terecht op school 
bij Gea Koehoorn.                 

 (deswirrel@cbo-nwf.nl of 058-2572023) 

• We ongeveer 115 leerlingen, verdeeld over 5 groepen, op on-
ze school hebben. 

• Deze zomer het gebouw nog mooier is geworden door een 
interne verbouw. We hebben een prachtig leerplein en kleu-
terlokaal gekregen. Alle lokalen zijn nu verbonden met ons 
leerplein. U bent van harte welkom om een kijkje te nemen. 

• We graag willen samen willen werken met de bewoners en 
verenigingen van onze dorpen. 

• We muziekimpulsgeld gekregen hebben en de kinderen, sa-
men met juf Renske, de muziekjuf, allerlei leuke dingen met 
muziek doen. 

• Onze keuken wekelijks gebruikt wordt door onze kinderen om 
te bakken en te koken. 

• Alle leerlingen vanaf groep 4 een eigen device hebben om te 
gebruiken in de klas. 

• We 3 mooie moestuinbakken hebben en we daar voor het 
voorjaar weer grootse plannen mee hebben. Wilt u ons hel-
pen. U bent van harte welkom! 

• We veel samenwerken met de bibliotheek en zij ook regelma-
tig op onze school activiteiten doen. De komende maanden 
gaan we onze bibliotheek ook opnieuw inrichten met nieuwe 
kasten etc. 

• De kinderen de komende weken schaatslessen krijgen en ze 
de afgelopen weken karatelessen gehad hebben. 

• We de komende periode het thema Sport en kleding op onze 
school hebben met de afsluiting op donderdagmiddag 12 de-
cember tussen 15 en 17 uur. De bedoeling is om dan een kin-
derkledingbeurs te houden in het speellokaal. De kinderen 
kunnen hier hun kleding/schoenen verkopen aan elkaar.  

 
Tegelijkertijd is in de groepen een presentatie/tentoonstelling van 
het gemaakte werk aan ouders en andere belangstellenden. U bent 
van harte welkom! 

mailto:deswirrel@cbo-nwf.nl
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Carla van der Veen was te gast 
dinsdag 29 oktober bij het oude-
renproject waar zij een demon-
stratie gaf van stoelmassage. Ze 
heeft heel wat mensen in 2 uur 

tijd op de stoel gehad.  
 

Nogmaals bedankt Carla 
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In oktober heeft het Ouderenproject ook meegedaan met de Be-
weegmaand. Er waren twee dinsdagmiddagen voor ons ingevuld 
met leuke activiteiten. Op dinsdag 1 oktober kwam Sjoerd Bakker 
ons informeren over Valpreventie. De Bining is daar een perfecte 
locatie voor want we konden mooi gebruik maken van de gymzaal. 
Na de pauze gaf Gryt Helfferich een Workshop Verlies, een heel an-
der onderwerp, maar voor deze doelgroep heel zinvol.Twee weken 
later hadden we een heel ander programma. We zijn begonnen met 
een voorlichting door Lysbeth Rubingh van Rubingh & Schipper di-
ëtisten. Dat leverde leuke discussie op vanuit de zaal! Na de koffie 
en thee konden we actief meedoen met Stoelyoga door Rosalie de 
Konink. Een uur lang heerlijk ontspannen, het deed ons goed. 
Op dinsdag 17 september vond de aftrap van het nieuwe seizoen 
voor het Ouderenproject plaats! In dorpshuis De Bining gezellig bij-
kletsen met een kopje koffie/thee, spelletjes en uiteraard weer 
eten met elkaar. 

Afijn, zoals u kunt lezen worden er door de vrijwilligers leuke activi-
teiten georganiseerd en wordt het Ouderenproject Jelsum 
Koarnjum goed bezocht en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. 
Als u deze Flapút leest dan hebben we alweer twee middagen ach-
ter de rug en zijn we dinsdag 10 december aan de afsluiting voor 
dit jaar toe. Een traditie zo langzamerhand is de samenwerking 
met Bob de Boer van het huiskamertheatertje aan De Wier. Ook 
deze keer hebben we weer een leuk programma voor deze middag, 
het blijft nog even een verrassing wat dat is…. 
Dan kunnen we ook de data voor volgend jaar melden: 
We starten het nieuwe jaar op dinsdagmiddag 7 januari 2020 
met een nieuwjaarsborreltje, bijkletsen en spelletjes. 

Dinsdag 21 januari komt Henkie fan de Polderdyk verhalen ver-
tellen samen met Syb van Lingen op trekzak, wordt heel gezellig! 
 

De overige data zijn: 
4 en 25 februari 2020 
10 en 24 maart 2020 
7 en 21 april 2020 
12 en 26 mei 2020 
 

Wilt u meedoen aan het Ouderenproject of heeft u een idee voor 
een activiteit, neem contact op met één van onderstaande vrijwil-
ligers: Aukje Keestra: 2572012 
          Yvon Wolfslag: 2153671 
          Naomi Span-Hoogland: 2570765 
          Wietske Postema: 2572534 
          Corrie van der Meer: 2572550 

Ouderenproject Jelsum Koarnjum 
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Pieter Jurjenstrjitte 
17, 9051 BR, Stiens 
058- 5853790 

         info@dorpenteamnoord.nl 
 
 

Openingstijden Dorpenteam: 
Iedere werkdag open inloop van 9.30 uur – 12.30 uur voor al 

uw vragen op het gebied van welzijn, werk, inkomen, wonen 
of opvoeden van kinderen 

 
Financieel spreekuur: 

Iedere maandag open inloop van 14.00 – 15.00 uur voor ieder-
een met een hulpvraag op financieel gebied. 

 
BuurtServicePunt: 

Iedere dinsdagmiddag open inloop van 14.00 – 16.00 uur 
Iedere donderdagmiddag open inloop van 14.00 – 16.00 uur 
Iedere vrijdagochtend open inloop van 9.00 – 12.00 uur 

voor iedereen die graag gratis hulp wil bij het invullen van 
formulieren, het aanvragen van een uitkering of het aanvra-
gen van toeslagen etc. 

 
Spreekuur WoonFriesland: 

Iedere donderdagochtend open inloop van 10.00 – 11.00 uur 
voor (toekomstige) huurders van WoonFriesland. 
U mag via de Skalm binnenlopen (zie de aanwijzingen op de 
deur aan de linkerhand) en hier eventueel ook even wachten 
tot u aan de beurt bent. 

 
Spreekuur Verslavingszorg NoordNederland (VNN) 

Iedere donderdagmiddag open inloop van 15.00 – 16.00 uur 
voor al uw vragen omtrent gebruik en verslaving.  

U mag via de Skalm binnenlopen (zie de aanwijzingen op de 
deur aan de linkerhand) en hier eventueel ook even wachten 
tot u aan de beurt bent. 

 
Spreekuur Politie: 

Iedere derde donderdag van de maand open inloop van 13.00 – 
15.00 in de Skalm 

 Skalm-Dorpenteam 

mailto:info@dorpenteamnoord.nl
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Mededelingen 

We willen u graag bedanken voor uw medeleven, in welke 
vorm dan ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en beppe 
 

Joke Hofman - Vreeken 
 

Vanwege de overweldigende belangstelling is het voor ons niet mo-
gelijk om iedereen persoonlijk van onze oprechte dank te betuigen. 
Daarom willen we op deze manier laten weten dat uw medeleven 
ons erg goed heeft gedaan. Het was hartverwarmend en voor ons 

van grote steun gebleken. 
 Namens KWF dank voor uw gift 

 
Tjitze Hofman 

Rene en Christa 
Mascha  

en kleinkinderen 

 
Betanke 

 

Ik wol elkenien tank sizze 
foar de belangstelling dy’t 
ik krigen ha, 
foar en nei myn 
operaasje .      
                                                                     
Groetnis, Piet Keestra. 

 
Via deze weg willen we  
iedereen bedanken voor 
de overweldigende  
belangstelling tijdens onze 
60 jarige trouwverjaar-
dag.  
 
Ria en Ger Kok  
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Za 23 nov.  Optreden Tûzen Triennen in Britsenburgh, 
    
Ma 25 nov.  Jaarvergadering Doarpsbelang 
   De Bining, 20,00 uur 
 
Di 26 nov.  Ouderenproject De Bining-Túnmanswente,  
   spelletjes 
 
28 nov  Ledenvergadering IJsclub Meiienoar Ien 
   19.30 uur De Bining pag.7 
 
Di 10 dec.  Ouderenproject De Bining-Túnmanswente, 
   Concert bij Bob de Boer 
 
Vr-Za 13-14 dec. Vriendenkring De Bining, pag. 20-21 
 
Zo 15 dec  Kerst met koor in de Hoekstien , Britsum 
   9,30 uur  pag. 16 
 
Vr 20 dec  Pakhús Solo, Stiens 20.15 uur pag. 31-37 
 
Za 21 dec  It Nut, Great Lake 
   De Bining 20.00 uur pag. 18-19 
 
Zo 22 dec  Koor De Welle, Britsum 
   Johannestsjerke pag. 11 
 
 

De handwerkclub van het ouderenproject voor de foto in Huis aan Huis 

Kalinder 
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Alarmnummer hulpdiensten: 112 
 
 

Huisartsen 
Dhr. Heuberger / mw. Oosterbaan /  
mw. Landmeter / mw. Butselaar:    058-257 1969 
Mw. Kalsbeek:       058-257 1254 
Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht:    058-257 3572 
 
 

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen 
Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112 
Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112 
Apotheek Stiens, Griene Leane 5-A, Stiens:  058-257 2131 
 
 

Dorpenteam Noord 
Na 1 januari 2018 heet Gebiedsteam Leeuwarderadeel voortaan 
Dorpenteam Noord. Het team blijft vanuit De Skalm in Stiens wer-
ken. U kunt daar iedere werkdag van 9.00 – 12.30 uur terecht. U 
kunt ook bellen. We zijn dagelijks bereikbaar via 058-585 3790. 
Voor meer informatie over de dorpenteams kunt u kijken op 
www.lwdvoorelkaar.nl 
 
 

Zorgaanbieders 
Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net):  06-5177 9732 
St. Palet (www.paletgroep.nl):    0900-321 3213 
Het Friese Land (www.thfl.nl): 0900-8864 of     058-257 6306           
Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl): 088-518 0200 
 
 

Begraffenisferiening Eare en Plicht   
Jelsum-Koarnjum 
Boade mw. W. Hoekstra: 06-2011 9960 of  058-257 4388 
Helpboade dhr. Joh. van der Galiën:    058-266 7722 

Wichtige tillefoannûmers 

http://www.lwdvoorelkaar.nl/
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Gemeentehuis Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, 
Postbus 21000, 8900 JA, Leeuwarden, tel. 14 058. 
 
Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 17.00 uur. Donderdag van 8.30 tot 19.30 uur.  
Wilt u direct geholpen worden? Maak dan vooraf een afspraak 
via www.leeuwarden.nl. 
 

 
Vliegbasis Leeuwarden            058-234 6700 
Vragen/klachten: luchtmacht.nl/geluidshinder   0800-022 6033 
of invullen van het online klachtenformulier 
Vliegbewegingen: luchtmacht.nl/vliegbewegingen  
of NOS teletekst pagina 766. 
 

 
Zwembad It Gryn 
Ieleane 1, Stiens (www.bvsport.nl):    058-257 2400 
 

 
Milieustraat (inclusief depot klein chemisch afval) 
Seerob 23, Stiens  
(online zoekterm ‘Milieustraat Stiens’)          0900-210 0215 
Al het afval dat niet in de sortibak of biobak mag/past  
kunt u naar de milieustraat brengen op 
maandag t/m vrijdag: 13-16.30 uur en op 
zaterdag: 9-13 uur. 

 
Ophalen grof vuil en/of ophalen grof tuinafval 
Aanmelden via www.omrin.nl of tel.          0900-210 0215 
 

 
Afvalkalender 

Ynformaasje foar ús ynwenners 

 

Grijze container (Sortibak): op vrijdag 6 en 20 december 
Groene container (Biobak): op vrijdag 13 en 27 december 
Papiercontainer: LET OP,  
op maandag na 17.30 uur op 23 december 
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` 

Nû.    Moanne      Kopij uterlik  Ferskining 
 
390  Febrewaris  14-01-19    25-01-19  Sellemoanne  
391  Maart   11-02-19     22-02-19  Foarjiersmoanne  
392  April    18-03-19     29-03-19  Gersmoanne  
393  Maaie   15-04-19     26-04-19  Blommemoanne  
394  Juny    20-05-19     31-05-19 Simmermoanne  
395   July/Aug.  17-06-19    28-06-19 Hea/Rispmoanne  
396   Septimber  19-08-19    30-08-19 Hjerstmoanne 
397 Oktober  16-09-19     27-09-19  Wynmoanne  
398 Novimber   14-10-19    25-10-19  Slachtmoanne 
399 Desimber  11-11-19     22-11-19  Wintermoanne 
400 Jannewaris  09-12-19    20-12-19  Foarmoanne 

 
 
 
 

 
 

Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of 
elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. 
Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite  

 
www.woonfriesland.nl.  

 
Heeft u thuis geen internet aansluiting? 
U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het  
aanbod op internet bekijken.  
 
Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl.  
De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn:  
uw persoonsgegevens, e-mailadres en uw inkomensgegevens. 
 
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen  met het   
KlantServiceCenter 088 995 22 22.  
 
We helpen u graag! 

Ferskiningsdata 2019 

U zoekt een woning ? 

https://mijnwoonfriesland.nl/inschrijven/
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Tsjerketsjinsten 

Protestantse Gemeente 
te Britsum-Koarnjum-Jelsum 

Dei/Tiid Foargonger Doarp/Bysûnderheden 

1 dec. 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos Genovevatsjerke Jelsum 

8 dec. 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos Nicolaastsjerke Koarnjum 

15 dec. 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos De Hoekstien Britsum, 
m.m.v.  Kerkkoor 

22 dec. 
09.30u 

Ds. J. van Dijken De Hoekstien Britsum 

22 dec. 
19.00u 

Zangdienst. Johannestsjerke Britsum, 
m.m.v. De Welle en  
Twalûd 

24 dec. 
19.30u 

Ds. M. Hulzebos Nicolaastsjerke Koarnjum, 
Kerstavonddienst 

24 dec. 
21.30u 

Liturgiegroep De Hoekstien Britsum, 
Kerstnachtdienst 

25 dec. 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos 
Kerst 

Nicolaastsjerke Koarnjum, 
m.m.v. Great Lake 

29 dec. 
09.30u 

Top 2000 dienst De Hoekstien Britsum 

31 dec. 
19.30u 

Ds. M. Hulzebos 
Oudjaarsdienst 

Genovevatsjerke Jelsum, 
m.m.v. Martin Pals, luitist 
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39ste jiergong nr. 399                              oplage 500 eksimplaren  
                                                                      
Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum  tel.: 2572550 
Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum  tel.: 0612743436 
Annewiep Bloem, Boarnsylsterwei 1, Jelsum  tel.: 0611641742 
 

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster:                           

Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl             tel.: 2572600      
 

Drukker: Rijnja Repro BV Leeuwarden 
 

Finansjele bydragen, abonnemintsjild  en oare betellingen kinne 
stoart wurde op banknûmer NL98 INGB 0004 3489 00  
fan: Redaksje De Flapút, doarpskrante Jelsum/Koarnjum. 
 

Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút  
tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. 
In abonnemint  kostet  € 11,-- de 11 nûmers + portokosten   
(of fergees fia e-mail). 
 

Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút  
oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. 
Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djo-
ere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te 
grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. 
 

De redaksje fan de doarpskrante hâldt it rjocht om ynstjoerd  
materiaal yn te koartsjen, oan te passen of net te pleatsen. 
De redactie van de dorpskrant behoudt zich het recht voor ingezon-
den materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. 
 

De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 20-12-2019  
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 09-12-2019 
ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail: 
 
 
 

doarpskranteflaput@hotmail.com 

Redaksje 
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Doarpshûs De Bining 

 
 

De Bining, it brûzjende sintrum                               
fan de sosjale mienskip en it ferieningslibben  

yn en rûn Koarnjum 
 

In pân op in treflike lokaasje 
 mei multyfunksjonele sealen, in bar en in keuken 

 
Yn De Bining binne jo te plak foar                           

in gearkomst, feestjûn, resepsje, lêzing,  
presentaasje of kursus 

 
By ynteresse kinne jo skilje mei 
Baukje vd Burg 058-257 4282 of  
maile nei baukje62@hotmail.com 

 
 

Webside:www.debining.nl 
Lokaasje: Wylde Tulpstrjitte 2 

9056 PW Koarnjum 
058– 257 1690 


